
AD\1251038LV.docx PE700.592v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Attīstības komiteja

2021/0297(COD)

8.3.2022

ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vispārējo tarifa 
preferenču shēmas piemērošanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 978/2012
(COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Anna-Michelle Asimakopoulou



PE700.592v02-00 2/32 AD\1251038LV.docx

LV

PA_Legam



AD\1251038LV.docx 3/32 PE700.592v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

VPS ir viens no galvenajiem instrumentiem, ko ES izmanto tirdzniecības jomā, atbalstot 
jaunattīstības valstu centienus veicināt ilgtspējīgu attīstību, mazināt nabadzību un garantēt 
cilvēktiesību ievērošanu.

Referente norāda, ka VPS galvenokārt ir attīstības instruments un ka jebkādi priekšlikumi 
paplašināt pozitīvos nosacījumus, ko pašlaik piemēro tikai VPS+ saņēmējvalstīm īpašā 
veicināšanas režīma ietvaros, būtu pretrunā šim pamatprincipam. 

Rīcības plāni 

Jaunajā VPS ir paredzēts, ka VPS+ saņēmējvalstis kā daļu no to saistošajiem pienākumiem 
saglabāt attiecīgo konvenciju ratifikāciju un nodrošināt to efektīvu īstenošanu iesniedz 
pievienotu rīcības plānu.  

Rīcības plāni palīdzēs nodrošināt attiecīgo konvenciju savlaicīgu un efektīvu īstenošanu — 
procesu, kam var palīdzēt trešo pušu ieinteresēto personu ieguldījums. Tas būs iespējams tikai 
tad, ja noslēgtie rīcības plāni būs publiski pieejami. 

Tādēļ ir jāiekļauj konkrēta prasība publicēt galīgos rīcības plānus. Tas palīdzēs panākt šo 
rīcības plānu izpildi un var veicināt plašāku mērķu sasniegšanu, proti, uzlabot pārredzamību 
attiecībā uz uzraudzības un novērtēšanas procedūrām, kas saistītas ar VPS+ saņēmējvalstīm 
paredzēto īpašo veicināšanas režīmu. 

Ātrās reaģēšanas mehānisms 

Jaunajā VPS ir paredzēts ātrās reaģēšanas mehānisms, ko var iedarbināt īpaši smagu 
pārkāpumu gadījumos, uz kuriem reaģēšana tiek uzskatīta par steidzamu. 

Šā mehānisma ieviešana ņem vērā to, ka visas iepriekšējās VPS preferenču atcelšanas 
pabeigšanai ir bijis vajadzīgs laiks līdz pat diviem gadiem.

Ņemot vērā ārkārtas apstākļus un steidzamības pakāpi, kādā šo mehānismu paredzēts 
izmantot, pašreizējais septiņu mēnešu termiņš nav pietiekami īss, un tāpēc tas būtu vēl vairāk 
jāsamazina.
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GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kopš 1971. gada Kopiena saskaņā 
ar savu vispārējo tarifa preferenču shēmu 
(VPS) ir piešķīrusi tirdzniecības 
preferences jaunattīstības valstīm.

(1) Kopš 1971. gada Kopiena saskaņā 
ar savu vispārējo tarifa preferenču shēmu 
(VPS) — vienu no Savienības 
būtiskākajiem tirdzniecības 
instrumentiem — ir piešķīrusi 
tirdzniecības preferences jaunattīstības 
valstīm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šie mērķi joprojām ir aktuāli 
pašreizējā globālajā kontekstā, un tie atbilst 
analīzei un perspektīvai, kas ietverta 
nesenajā Komisijas paziņojumā 
“Tirdzniecības politikas pārskatīšana — 
atvērta, ilgtspējīga un pārliecinoša 
tirdzniecības 
politika”16(“TPP paziņojums”). 
TPP paziņojumā atzīts, ka Savienība ir 
“stratēģiski ieinteresēta atbalstīt 
neaizsargātu jaunattīstības valstu (..) 
pastiprinātu integrāciju pasaules 
ekonomikā” ka tai “pilnībā jāizmanto tās 
spēks, kas izriet no tās atvērtības un tās 
vienotā tirgus pievilcības”, lai atbalstītu 
multilaterālismu un nodrošinātu vispārējo 
vērtību ievērošanu. Konkrēti attiecībā uz 

(6) Šie mērķi joprojām ir aktuāli 
pašreizējā globālajā kontekstā, un tie atbilst 
analīzei un perspektīvai, kas ietverta 
nesenajā Komisijas paziņojumā 
“Tirdzniecības politikas pārskatīšana — 
atvērta, ilgtspējīga un pārliecinoša 
tirdzniecības politika” 16 
(“TPP paziņojums”). TPP paziņojumā 
atzīts, ka Savienība ir “stratēģiski 
ieinteresēta atbalstīt neaizsargātu 
jaunattīstības valstu (..) pastiprinātu 
integrāciju pasaules ekonomikā” ka tai 
“pilnībā jāizmanto tās spēks, kas izriet no 
tās atvērtības un tās vienotā tirgus 
pievilcības”, lai atbalstītu multilaterālismu 
un nodrošinātu vispārējo vērtību 
ievērošanu. Konkrēti attiecībā uz VPS 
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VPS TPP paziņojumā ir uzsvērta shēmas 
svarīgā loma “pamata cilvēktiesību un 
darba tiesību ievērošanas veicināšanā” un 
izvirzīts VPS mērķis “vēl vairāk paplašināt 
tirdzniecības iespējas jaunattīstības 
valstīm, lai mazinātu nabadzību un radītu 
darbvietas, balstoties uz starptautiskām 
vērtībām un principiem”. Turklāt shēmai 
būtu jāpalīdz saņēmējvalstīm atgūties no 
Covid-19 ietekmes un ilgtspējīgā veidā 
atjaunot savu ekonomiku, tostarp attiecībā 
uz starptautiskajiem cilvēktiesību, darba, 
vides un labas pārvaldības standartiem. 
Būtu jānodrošina saskaņotība starp VPS un 
tās mērķiem un saņēmējvalstīm sniegto 
palīdzību saskaņā ar Savienības politikas 
saskaņotību attīstībai (PCD), kas ir viens 
no galvenajiem pīlāriem Savienības 
centienos palielināt attīstības sadarbības 
pozitīvo ietekmi un palielināt tās 
lietderību17.

TPP paziņojumā ir uzsvērta shēmas svarīgā 
loma “pamata cilvēktiesību un darba 
tiesību ievērošanas veicināšanā” un 
izvirzīts VPS mērķis “vēl vairāk paplašināt 
tirdzniecības iespējas jaunattīstības 
valstīm, lai mazinātu nabadzību un radītu 
darbvietas, balstoties uz starptautiskām 
vērtībām un principiem”. Turklāt shēmai 
būtu jāpalīdz saņēmējvalstīm atgūties no 
Covid-19 ietekmes, stiprināt spēju 
veidošanu un ilgtspējīgā veidā atjaunot 
savu ekonomiku, tostarp attiecībā uz 
starptautiskajiem cilvēktiesību, darba, 
vides un labas pārvaldības standartiem. 
Būtu jānodrošina saskaņotība starp VPS un 
tās mērķiem un saņēmējvalstīm sniegto 
palīdzību saskaņā ar Savienības politikas 
saskaņotību attīstībai (PCD), kas ir viens 
no galvenajiem pīlāriem Savienības 
centienos palielināt attīstības sadarbības 
pozitīvo ietekmi un palielināt tās 
lietderību17. Būtu cieši jāuzrauga 
turpmākais un pastāvīgais progress 
starptautisko pamata konvenciju 
ratificēšanā un īstenošanā, un Savienības 
attīstības finansējuma plānošana būtu 
jāizstrādā, pienācīgi ņemot vērā šo mērķi. 
Šādu atbalstu prioritārā kārtā vajadzētu 
mērķēt uz valstīm, kas gūst labumu no 
īpašā režīma, ņemot vērā attiecīgo valstu 
ekonomisko neaizsargātību. Turklāt ar 
NDICI–“Eiropa pasaulē” būtu jāpalīdz 
VPS sistēmas valstīm paaugstināt savus 
cilvēktiesību un vides standartus saskaņā 
ar saistībām, kas noteiktas ANO 
Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām.

_________________ _________________
16 COM(2021) 66 final, 2021. gada 18. 
februāris.

16 COM(2021) 66 final, 2021. gada 18. 
februāris.

17 Līguma par ES darbību (LESD) 
208. pantā, kas attiecas uz PCD, teikts: 
“Politikā, kas var iespaidot jaunattīstības 
valstis, Savienība ievēro mērķus, kas 
noteikti sadarbībai attīstības jomā”.

17 Līguma par ES darbību (LESD) 
208. pantā, kas attiecas uz PCD, teikts: 
“Politikā, kas var iespaidot jaunattīstības 
valstis, Savienība ievēro mērķus, kas 
noteikti sadarbībai attīstības jomā”.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Standarta VPS režīms būtu 
jāpiešķir visām tām jaunattīstības valstīm, 
kurām ir kopīgas attīstības vajadzības un 
kuras ir līdzīgā ekonomiskās attīstības 
posmā. PTO līmenī nav “jaunattīstības 
valsts” definīcijas, un noteikt VPS 
kritērijiem atbilstošo jaunattīstības valstu 
sarakstu ir preferenču piešķīrēju valstu 
ziņā. Valstis, kuras ir sekmīgi pabeigušas 
pāreju no centralizētās ekonomikas uz 
tirgus ekonomiku un pašlaik ir ietekmīgas 
ekonomikas ar spēcīgu pozīciju 
starptautiskajā tirdzniecībā, kā Ķīna, 
Honkonga, Makao un Krievija, VPS 
kontekstā nebūtu jāuzskata par 
jaunattīstības valstīm, un tāpēc tās būtu 
jāsvītro no kritērijiem atbilstošo valstu 
saraksta. Valstīs, kuras Pasaules Banka ir 
klasificējusi pie valstīm ar augstiem 
ienākumiem vai ar vidēji augstiem 
ienākumiem, ir tāds ienākumu līmenis uz 
vienu iedzīvotāju, kas tām ļauj sasniegt 
augstāku diversifikāciju bez shēmas tarifa 
preferencēm. To ekonomiskās attīstības 
posms ir citāds, tāpēc tām nav tādu pašu 
attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzību kā jaunattīstības valstīm ar 
zemākiem ienākumiem vai 
neaizsargātākām jaunattīstības valstīm. Lai 
novērstu nepamatotu diskrimināciju, 
attiecībā uz tām jāpiemēro atšķirīgi 
nosacījumi; tāpēc tās negūst labumu no 
standarta VPS režīma. Turklāt, ja valstis ar 
augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem izmantotu shēmas 
piešķirtās tarifa preferences, tas palielinātu 
konkurences spiedienu uz eksportu no 
nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un 
tādējādi minētajām neaizsargātākajām 
jaunattīstības valstīm varētu radīt 
nepamatotu slogu. Standarta VPS režīmā 
būtu jāņem vērā, ka attīstības, tirdzniecības 

(9) Standarta VPS režīms būtu 
jāpiešķir visām tām jaunattīstības valstīm, 
kurām ir kopīgas attīstības vajadzības, 
kuras ir līdzīgā ekonomiskās attīstības 
posmā un kuras ir apņēmušās parakstīt 
un ratificēt VI pielikumā minētās 
starptautiskās konvencijas. Lai izpildītu 
ratifikācijas prasības, valstīm no šāda 
lēmuma spēkā stāšanās dienas vajadzētu 
piešķirt piecu gadu pārejas periodu. PTO 
līmenī nav “jaunattīstības valsts” 
definīcijas, un noteikt VPS kritērijiem 
atbilstošo jaunattīstības valstu sarakstu ir 
preferenču piešķīrēju valstu ziņā. Valstis, 
kuras ir sekmīgi pabeigušas pāreju no 
centralizētās ekonomikas uz tirgus 
ekonomiku un pašlaik ir ietekmīgas 
ekonomikas ar spēcīgu pozīciju 
starptautiskajā tirdzniecībā, kā Ķīna, 
Honkonga, Makao un Krievija, VPS 
kontekstā nebūtu jāuzskata par 
jaunattīstības valstīm, un tāpēc tās būtu 
jāsvītro no kritērijiem atbilstošo valstu 
saraksta. Valstīs, kuras Pasaules Banka ir 
klasificējusi pie valstīm ar augstiem 
ienākumiem vai ar vidēji augstiem 
ienākumiem, ir tāds ienākumu līmenis uz 
vienu iedzīvotāju, kas tām ļauj sasniegt 
augstāku diversifikāciju bez shēmas tarifa 
preferencēm. To ekonomiskās attīstības 
posms ir citāds, tāpēc tām nav tādu pašu 
attīstības, tirdzniecības un finansiālās 
vajadzību kā jaunattīstības valstīm ar 
zemākiem ienākumiem vai 
neaizsargātākām jaunattīstības valstīm. Lai 
novērstu nepamatotu diskrimināciju, 
attiecībā uz tām jāpiemēro atšķirīgi 
nosacījumi; tāpēc tās negūst labumu no 
standarta VPS režīma. Turklāt, ja valstis ar 
augstiem ienākumiem vai ar vidēji 
augstiem ienākumiem izmantotu shēmas 
piešķirtās tarifa preferences, tas palielinātu 
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un finansiālās vajadzības var mainīties, un 
būtu jānodrošina, ka režīms paliek atvērts, 
ja situācija valstī mainās.

konkurences spiedienu uz eksportu no 
nabadzīgākām, neaizsargātākām valstīm un 
tādējādi minētajām neaizsargātākajām 
jaunattīstības valstīm varētu radīt 
nepamatotu slogu. Standarta VPS režīmā 
būtu jāņem vērā, ka attīstības, tirdzniecības 
un finansiālās vajadzības var mainīties, un 
būtu jānodrošina, ka režīms paliek atvērts, 
ja situācija valstī mainās.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Īpašais veicināšanas režīms 
ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai 
(VPS+) balstās uz integrālu ilgtspējīgas 
attīstības koncepciju, kā tā atzīta tādās 
starptautiskās konvencijās un instrumentos 
kā 1986. gada ANO Deklarācijā par 
tiesībām uz attīstību, 1992. gada 
Riodežaneiro Vides un attīstības 
deklarācijā, 1998. gada Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) Deklarācijā par 
pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, 
2000. gada ANO Tūkstošgades deklarācijā, 
2002. gada Johannesburgas deklarācijā par 
ilgtspējīgu attīstību, 2019. gada SDO 
Simtgades deklarācijā par nodarbinātības 
nākotni, 2015. gada ANO ilgtspējīgas 
attīstības samita noslēguma dokumentā 
“Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas 
attīstības programma 2030. gadam”, ANO 
Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
ietvaros pieņemtajā Parīzes nolīgumā. 
Tādējādi būtu jāpiešķir papildu tarifa 
preferences, kas paredzētas saskaņā ar 
īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai, tām 
jaunattīstības valstīm, kuras 
diversifikācijas trūkuma dēļ ir ekonomiski 
neaizsargātas, ir ratificējušas starptautiskās 
pamatkonvencijas par cilvēktiesībām un 
darba tiesībām, klimata un vides 

(11) Īpašais veicināšanas režīms 
ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai 
(VPS+) balstās uz integrālu ilgtspējīgas 
attīstības koncepciju, kā tā atzīta tādās 
starptautiskās konvencijās un instrumentos 
kā 1986. gada ANO Deklarācijā par 
tiesībām uz attīstību, 1992. gada 
Riodežaneiro Vides un attīstības 
deklarācijā, 1998. gada Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) Deklarācijā par 
pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, 
2000. gada ANO Tūkstošgades deklarācijā, 
2002. gada Johannesburgas deklarācijā par 
ilgtspējīgu attīstību, 2019. gada SDO 
Simtgades deklarācijā par nodarbinātības 
nākotni, 2015. gada ANO ilgtspējīgas 
attīstības samita noslēguma dokumentā 
“Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas 
attīstības programma 2030. gadam”, ANO 
Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
ietvaros pieņemtajā Parīzes nolīgumā. 
Tādējādi būtu jāpiešķir papildu tarifa 
preferences, kas paredzētas saskaņā ar 
īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai, tām 
jaunattīstības valstīm, kuras 
diversifikācijas trūkuma dēļ ir ekonomiski 
neaizsargātas, ir ratificējušas starptautiskās 
pamatkonvencijas par cilvēktiesībām un 
darba tiesībām, klimata un vides 
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aizsardzību un labu pārvaldību un 
apņēmušās nodrošināt to efektīvu 
īstenošanu. Īpašajam veicināšanas režīmam 
ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai 
būtu jāpalīdz šīm valstīm uzņemties 
papildu pienākumus, kas izriet no šo 
konvenciju ratifikācijas un efektīvas 
īstenošanas. Ar VPS saistīto konvenciju 
saraksts būtu jāatjaunina, lai labāk 
atspoguļotu galveno starptautisko 
instrumentu un standartu izmaiņas un 
īstenotu proaktīvu pieeju ilgtspējīgai 
attīstībai saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un Programmu 2030. gadam18. 
Šajā sakarā tiek pievienotas šādas 
konvencijas: Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām (2015), kas aizstāj Kioto 
protokolu; Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām; Konvencijas par 
bērna tiesībām fakultatīvais protokols par 
bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos  
SDO Konvencija Nr. 81 par darba 
inspekciju; SDO Konvencija Nr. 144 par 
trīspusējām konsultācijām; ANO 
Konvencija pret transnacionālo organizēto 
noziedzību.

aizsardzību un labu pārvaldību, sākušas tās 
īstenot un apņēmušās turpināt to efektīvu 
īstenošanu, cita starpā saskaņā ar 
publisku, mērķtiecīgu un ar konkrētiem 
termiņiem saistītu rīcības plānu, kas 
pieņemts saskaņā ar šo regulu. Īpašajam 
veicināšanas režīmam ilgtspējīgai attīstībai 
un labai pārvaldībai būtu jāpalīdz šīm 
valstīm uzņemties papildu pienākumus, kas 
izriet no šo konvenciju ratifikācijas un 
efektīvas īstenošanas. Ar VPS saistīto 
konvenciju saraksts būtu jāatjaunina, lai 
labāk atspoguļotu galveno starptautisko 
instrumentu un standartu izmaiņas un 
īstenotu proaktīvu pieeju ilgtspējīgai 
attīstībai saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem un Programmu 2030. gadam18. 
Šajā sakarā tiek pievienotas šādas 
konvencijas: Parīzes nolīgums par klimata 
pārmaiņām (2015), kas aizstāj Kioto 
protokolu; Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām; Konvencijas par 
bērna tiesībām fakultatīvais protokols par 
bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos SDO 
Konvencija Nr. 81 par darba inspekciju; 
SDO Konvencija Nr. 144 par trīspusējām 
konsultācijām; ANO Konvencija pret 
transnacionālo organizēto noziedzību; 
Starptautiskās Krimināltiesas Romas 
statūti; Brīvprātīgās pamatnostādnes par 
zemes, zvejniecību un mežu īpašuma 
atbildīgu pārvaldību (VGGT), ANO 
Deklarācija par pirmiedzīvotāju tautu 
tiesībām (UNDRIP) un tās principi par 
iepriekšēju un apzinātu brīvu piekrišanu.

_________________ _________________
18 Apvienoto Nāciju Organizācija (2015). 
Ģenerālās asamblejas 2015. gada 25. 
septembrī pieņemtā rezolūcija 
“Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas 
attīstības programma 2030. gadam” 
(A/RES/70/1), pieejama 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

18 Apvienoto Nāciju Organizācija (2015). 
Ģenerālās asamblejas 2015. gada 25. 
septembrī pieņemtā rezolūcija 
“Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas 
attīstības programma 2030. gadam” 
(A/RES/70/1), pieejama 
https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Pieteikumā par īpašo veicināšanas 
režīmu būtu jāietver publisks rīcības 
plāns, kurā sīki izklāstīts uz prioritātēm 
orientēts saraksts ar veicamajiem 
pasākumiem, kurus uzskata par 
nepieciešamiem efektīvai attiecīgo 
starptautisko konvenciju īstenošanai. 
Rīcības plānā būtu jāiekļauj arī termiņi 
un jānorāda attiecīgās saņēmējvalsts 
struktūras, kuras ir atbildīgas par 
īstenošanu. Rīcības plāna īstenošanā 
panāktais progress būtu jāņem vērā 
pārraudzības procesā, un gadījumā, ja 
rīcības plāns nav efektīvi īstenots, tas būtu 
jāņem vērā, izvērtējot iespējas saskaņā ar 
shēmu piemērot pagaidu atcelšanu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Visos pārraudzības cikla posmos 
būtu jāapspriežas ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
un to sniegtā informācija būtu pienācīgi 
jāņem vērā. Šajā nolūkā būtu jāizveido 
padomdevēja struktūra, kuras sastāvā 
būtu šo organizāciju un ieinteresēto 
personu pārstāvji, lai palīdzētu Komisijai 
pārskatīt, pārraudzīt un izvērtēt 
saņēmējvalstu panākto progresu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Preferenču īstenošanas pārraudzībai 
un attiecīgā gadījumā atcelšanai ir būtiski 
attiecīgo pārraudzības struktūru ziņojumi. 
Tomēr šādus ziņojumus var papildināt cita 
Komisijai pieejama informācija, ieskaitot 
informāciju, kas iegūta divpusēju vai 
daudzpusēju tehniskās palīdzības 
programmu ietvaros un no citiem 
informācijas avotiem, ja vien tie ir precīzi 
un uzticami. Tā varētu ietvert informāciju 
no Eiropas Parlamenta un Padomes, 
valdībām, starptautiskām organizācijām, 
pilsoniskās sabiedrības, sociālajiem 
partneriem vai sūdzībām, kas saņemtas ar 
VKP starpniecību, ja vien tās atbilst 
attiecīgajām prasībām. Lai nākotnē 
mērķtiecīgāk plānotu attīstības palīdzību, 
Komisija informācijai var izmantot 
pārraudzības procesā konstatētos trūkumus.

(17) Preferenču īstenošanas pārraudzībai 
un attiecīgā gadījumā atcelšanai ir būtiski 
attiecīgo pārraudzības struktūru ziņojumi. 
Tomēr šādus ziņojumus var papildināt cita 
Komisijai pieejama informācija, ieskaitot 
informāciju, kas iegūta divpusēju vai 
daudzpusēju tehniskās palīdzības 
programmu ietvaros un no citiem 
informācijas avotiem, ja vien tie ir precīzi 
un uzticami. Tā varētu ietvert informāciju 
no Eiropas Parlamenta un Padomes, 
valdībām, starptautiskām organizācijām, 
pilsoniskās sabiedrības, cilvēktiesību 
organizācijām, sociālajiem partneriem vai 
sūdzībām, kas saņemtas ar VKP 
starpniecību, ja vien tās atbilst attiecīgajām 
prasībām. Lai nākotnē mērķtiecīgāk 
plānotu attīstības palīdzību, Komisija 
informācijai var izmantot pārraudzības 
procesā konstatētos trūkumus.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Komisija 2020. gada jūlijā iecēla 
galveno tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzraugu, kura uzdevums ir īstenot 
tirdzniecības noteikumus. Šajā sakarā 
Komisija, pastiprināti cenzdamās stiprināt 
tirdzniecības saistību izpildi un īstenošanu, 
2020. gada novembrī iedarbināja jaunu 
sūdzību izskatīšanas mehānismu — 
vienoto kontaktpunktu (VKP). Ar VKP 
starpniecību Komisija saņem sūdzības par 
dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar 
tirdzniecības politiku, tostarp par VPS 
saistību pārkāpumiem. Šāda jauna sūdzību 
izskatīšanas sistēma būtu jāiekļauj šajā 
regulā.

(18) Komisija 2020. gada jūlijā iecēla 
galveno tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzraugu, kura uzdevums ir īstenot 
tirdzniecības noteikumus. Šajā sakarā 
Komisija, pastiprināti cenzdamās stiprināt 
tirdzniecības saistību izpildi un īstenošanu, 
2020. gada novembrī iedarbināja jaunu 
sūdzību izskatīšanas mehānismu — 
vienoto kontaktpunktu (VKP). Ar VKP 
starpniecību Komisija saņem sūdzības par 
dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar 
tirdzniecības politiku, tostarp par VPS 
saistību pārkāpumiem. Šāda jauna sūdzību 
izskatīšanas sistēma būtu jāiekļauj šajā 
regulā un tai jābūt pieejamai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai panāktu līdzsvaru starp 
precīzāku mērķu izraudzīšanos, lielāku 
saskaņotību un pārredzamību no vienas 
puses un lielāku atbalstu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai ar 
vienpusējas tirdzniecības preferenču 
shēmas palīdzību no otras puses, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz 
šīs regulas pielikumu grozījumiem un tarifa 
preferenču pagaidu atcelšanu attiecīgajās 
konvencijās izklāstīto principu nopietnu 
un sistemātisku pārkāpumu dēļ, kas saistīti 
ar cilvēktiesībām un darba tiesībām, 
klimata un vides aizsardzību, labu 
pārvaldību, un citu šajā regulā izklāstītu 
iemeslu dēļ, kā arī attiecībā uz procedūras 
noteikumiem, kas saistīti ar to tarifa 
preferenču pieteikumu iesniegšanu, kuras 
piešķir saskaņā ar īpašo veicināšanas 
režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai 
pārvaldībai, pagaidu atcelšanas norisi un 
aizsardzības izmeklēšanām, lai nodrošinātu 
vienveidīgus un sīki izstrādātus tehniskos 
noteikumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu21. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Lai nodrošinātu ekonomikas 
dalībniekiem stabilu sistēmu, saskaņā ar 
LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktu, kas saskaņā ar 

(29) Lai panāktu līdzsvaru starp 
precīzāku mērķu izraudzīšanos, lielāku 
saskaņotību un pārredzamību no vienas 
puses un lielāku atbalstu ilgtspējīgai 
attīstībai un labai pārvaldībai ar 
vienpusējas tirdzniecības preferenču 
shēmas palīdzību no otras puses, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz 
šīs regulas pielikumu grozījumiem un tarifa 
preferenču pagaidu atcelšanu attiecīgajās 
konvencijās izklāstīto principu pārkāpumu 
dēļ, kas saistīti ar cilvēktiesībām un darba 
tiesībām, klimata un vides aizsardzību, 
labu pārvaldību, un citu šajā regulā 
izklāstītu iemeslu dēļ, kā arī attiecībā uz 
procedūras noteikumiem, kas saistīti ar to 
tarifa preferenču pieteikumu iesniegšanu, 
kuras piešķir saskaņā ar īpašo veicināšanas 
režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai 
pārvaldībai, pagaidu atcelšanas norisi un 
aizsardzības izmeklēšanām, lai nodrošinātu 
vienveidīgus un sīki izstrādātus tehniskos 
noteikumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu21. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana. Lai nodrošinātu ekonomikas 
dalībniekiem stabilu sistēmu, saskaņā ar 
LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktu, kas saskaņā ar 
steidzamības procedūru atceltu lēmumu par 
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steidzamības procedūru atceltu lēmumu par 
režīma pagaidu atcelšanu, pirms minētais 
lēmums par tarifu preferenču pagaidu 
atcelšanu kļūst piemērojams, ja iemeslu, ar 
ko pamato pagaidu atcelšanu, vairs nav. 
Komisija būtu arī jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus, lai atliktu piemērošanas 
sākuma dienu aktam, ar ko nosaka pagaidu 
atcelšanu, vai grozītu tā darbības jomu tādu 
iemeslu dēļ, kas saistīti ar globālu sanitāro 
ārkārtas situāciju vai citiem ārkārtas 
apstākļiem.

režīma pagaidu atcelšanu, pirms minētais 
lēmums par tarifu preferenču pagaidu 
atcelšanu kļūst piemērojams, ja iemeslu, ar 
ko pamato pagaidu atcelšanu, vairs nav. 
Komisija būtu arī jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus, lai atliktu piemērošanas 
sākuma dienu aktam, ar ko nosaka pagaidu 
atcelšanu, vai grozītu tā darbības jomu tādu 
iemeslu dēļ, kas saistīti ar globālu sanitāro 
ārkārtas situāciju vai citiem ārkārtas 
apstākļiem.

_________________ _________________
21 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 21 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) “rīcības plāns” ir uz prioritātēm 
orientēts saraksts ar pasākumiem, tostarp 
likumdošanas pasākumiem, kuri 
jāpieņem, un darbību kopumiem, kuri 
jāveic saņēmējvalstij un kurus uzskata par 
nepieciešamiem VI pielikumā minēto 
starptautisko pamatkonvenciju efektīvai 
īstenošanai; 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10b) “ciešāka iesaiste” ir dialogs 
nolūkā mudināt 1. panta 2. punktā minētā 
režīma priekšrocību saņēmējvalstis 
efektīvi īstenot konvencijas un censties šo 
procesu paātrināt;

Grozījums Nr. 12
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10c) “uzdevumu saraksts” ir 
pārraudzības struktūru sastādīts saraksts 
nolūkā efektīvi īstenot starptautiskās 
pamatkonvencijas, kas saistītas ar VPS+ 
režīmu, un jebkāda informācija, ko 
sniegušas trešās personas, tostarp 
pilsoniskā sabiedrība, cilvēktiesību 
aizstāvji un arodbiedrības;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) “sūdzība” ir sūdzība, kas iesniegta 
Komisijai, izmantojot vienoto 
kontaktpunktu.

(12) “sūdzība” ir sūdzība, kuru 
Komisijai, izmantojot vienoto 
kontaktpunktu, iesniegušas trešās puses, 
tostarp Savienībā vai saņēmējvalstīs, 
kurām piemēro 1. panta 2. punktā 
minētās shēmas, iedibinātas ieinteresētās 
personas vai pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, un kura attiecas uz 9. un 
19. pantā minētajiem nosacījumiem un 
iemesliem;

Pamatojums

Iespējai izmantot vienotā kontaktpunkta sūdzību mehānismu vajadzētu būt trešo valstu 
ieinteresētajām personām, tostarp cilvēktiesību aizstāvjiem, jo pašlaik šādas iespējas nav.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ir pietiekams pamats uzskatīt, ka 
pastāv trūkumi un 19. panta 1. punkta a), 
b), c), d) un e) apakšpunktā izklāstīto 
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nosacījumu pārkāpumi.

Pamatojums

Ar VPS standarta režīmu saistīto nosacījumu izmantošana ir nepieciešama, lai ar tirdzniecību 
efektīvi veicinātu sociālos un vides standartus.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) tā nav parakstījusi vai ratificējusi 
VI pielikumā uzskaitītās konvencijas 
piecu gadu laikā pēc preferenču 
piemērošanas,

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Savienība attīstības finansējuma 
plānošanā atbalsta valstis, kas gūst 
labumu no 1. punktā minētā standarta 
režīma, nolūkā ratificēt un īstenot 
VI pielikumā uzskaitītās konvencijas.

Pamatojums

Pastiprināti sociālie un vides nosacījumi nolūkā gūt labumu no preferenciālām tirdzniecības 
preferencēm, būtu jāiekļauj tehniskās un finansiālās palīdzības projektos saskaņā ar NDICI – 
”Eiropa pasaulē”.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1.b Pārraudzības procesā Komisija 
regulāri apspriežas ar 13.a pantā minēto 
padomdevēju struktūru.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ir ratificējusi visas VI pielikumā 
uzskaitītās konvencijas (“attiecīgās 
konvencijas”), un Komisija, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju, jo īpaši 
jaunākajiem pieejamajiem ar minētajām 
konvencijām izveidoto pārraudzības 
struktūru secinājumiem, nav konstatējusi 
nopietnu nespēju efektīvi īstenot kādu no 
minētajām konvencijām;

(b) tā ir ratificējusi visas VI pielikumā 
uzskaitītās konvencijas (“attiecīgās 
konvencijas”), un Komisija, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju, jo īpaši 
jaunākajiem pieejamajiem ar minētajām 
konvencijām izveidoto pārraudzības 
struktūru secinājumiem, kas ietver 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 
cilvēktiesību aizstāvju un arodbiedrību 
sniegto informāciju, nav konstatējusi 
nespēju efektīvi īstenot kādu no minētajām 
konvencijām;

Pamatojums

Pārraudzības process, kas saistīts ar konvenciju efektīvu īstenošanu, būtu jāstiprina, ciešāk 
iesaistot pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvjus un arodbiedrības.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ir ratificējusi visas VI pielikumā 
uzskaitītās konvencijas (“attiecīgās 
konvencijas”), un Komisija, pamatojoties 
uz pieejamo informāciju, jo īpaši 
jaunākajiem pieejamajiem ar minētajām 
konvencijām izveidoto pārraudzības 
struktūru secinājumiem, nav konstatējusi 
nopietnu nespēju efektīvi īstenot kādu no 
minētajām konvencijām;

(b) tā ir ratificējusi un īsteno visas 
VI pielikumā uzskaitītās konvencijas 
(“attiecīgās konvencijas”), un Komisija, 
pamatojoties uz pieejamo informāciju, jo 
īpaši jaunākajiem pieejamajiem ar 
minētajām konvencijām izveidoto 
pārraudzības struktūru secinājumiem, nav 
konstatējusi nopietnu nespēju efektīvi 
īstenot kādu no minētajām konvencijām;
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) tā ir pieņēmusi valsts rīcības 
plānu, lai īstenotu ANO Vadošos 
principus uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām saskaņā ar ANO 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
jautājumu darba grupas vadlīnijām par 
valstu rīcības plāniem;

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d)  tā uzņemas saistošu pienākumu 
saglabāt attiecīgo konvenciju ratifikāciju 
un nodrošināt to efektīvu īstenošanu, 
pievienojot rīcības plānu attiecīgo 
konvenciju efektīvai īstenošanai;

(d) tā uzņemas saistošu pienākumu 
saglabāt attiecīgo konvenciju ratifikāciju 
un nodrošināt to efektīvu īstenošanu, 
pievienojot rīcības plānu attiecībā uz katru 
sarakstā iekļauto uzdevumu un rīcības 
plānā iekļauj grafiku un kritērijus, un 
nosaka attiecīgo iestādi vai struktūru, 
kura atbild par īstenošanu un 
pārraudzību;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta d) apakšpunktā minēto 
rīcības plānu dara publiski pieejamu pēc 
tam, kad par to panākta kopīga 
vienošanās starp Savienību un VPS 
saņēmējvalsti;

Grozījums Nr. 23
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Regulas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a punkts
Savienības attīstības finansējuma 
plānošanā par prioritāti nosaka atbalstu 
valstīm, kas gūst labumu no 9. pantā 
minētā īpašā režīma, nolūkā tuvināt 
VI pielikumā uzskaitīto konvenciju 
ratifikāciju un efektīvu īstenošanu.

Pamatojums

Pastiprināti sociālie un vides nosacījumi nolūkā gūt labumu no preferenciālām tirdzniecības 
preferencēm, būtu jāiekļauj tehniskās un finansiālās palīdzības projektos saskaņā ar NDICI – 
“Eiropa pasaulē”. Ņemot vērā šo valstu neaizsargātību un nepietiekami diversificēto 
ekonomiku, ES attīstības finansējumā par prioritāti būtu jānosaka atbalsts valstīm, kuras gūst 
labumu no īpašā režīma.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma iesniedzēja valsts 
iesniedz Komisijai pieprasījumu rakstiski. 
Pieprasījumā sniedz visaptverošu 
informāciju par attiecīgo konvenciju 
ratifikāciju un ietver 9. panta d), e) un 
f) punktā minētos saistošos pienākumus.

2. Pieprasījuma iesniedzēja valsts 
iesniedz Komisijai pieprasījumu rakstiski. 
Pieprasījumā sniedz visaptverošu 
informāciju par attiecīgo konvenciju 
ratifikāciju un īstenošanu un ietver 
9. panta d), e) un f) punktā minētos 
saistošos pienākumus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienības attīstības finansējuma 
plānošanā ņem vērā Komisijas un Eiropas 
Ārējās darbības dienesta rīcības plānus 
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un ieteikumus par prioritārām 
īstenošanas darbībām nolūkā atbalstīt 
VPS+ saņēmējvalstis savu saistību izpildē.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants 
Padomdevēja struktūra

Komisijai 9. panta d), e) un f) 
apakšpunktā minēto saistošo pienākumu 
pārskatīšanā, pārraudzībā un novērtēšanā 
visā pārraudzības ciklā palīdz 
padomdevēja struktūra, kuras sastāvā ir 
PSO un Savienības ieinteresēto personu 
pārstāvji no Savienības un VPS+ 
saņēmējvalstīm.

Pamatojums

Lai pārraudzības process būtu efektīvāks, tajā Komisijai būtu jāpalīdz pastāvīgai 
padomdevējai struktūrai, kuras sastāvā ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
ieinteresēto personu pārstāvji no ES un VPS+ saņēmējvalstīm.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz 2027. gada 1. janvārim un pēc 
tam ik pēc trijiem gadiem Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par attiecīgo konvenciju 
ratifikācijas statusu, to, kā VPS+ 
saņēmējvalstis ievērojušas ziņošanas 
pienākumus, kas izriet no minētajām 
konvencijām, un to efektīvu īstenošanu.

1. Līdz 2026. gada 1. janvārim un pēc 
tam ik pēc diviem gadiem Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par attiecīgo konvenciju 
ratifikācijas statusu, to, kā VPS+ 
saņēmējvalstis ievērojušas ziņošanas 
pienākumus, kas izriet no minētajām 
konvencijām, un to efektīvu īstenošanu.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumā var iekļaut jebkādu informāciju 
no jebkāda avota, ko Komisija uzskata par 
atbilstošu.

Ziņojumā var iekļaut jebkādu informāciju 
no jebkāda avota, ko Komisija uzskata par 
atbilstošu, jo īpaši sadarbībā ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Izdarot secinājumus par attiecīgo 
konvenciju efektīvu īstenošanu, Komisija 
un attiecīgā gadījumā Eiropas Ārējās 
darbības dienests novērtē attiecīgo 
pārraudzības struktūru secinājumus un 
ieteikumus, kā arī, neskarot citus avotus, 
visu to informāciju, ko sniedzis Eiropas 
Parlaments vai Padome, kā arī trešās 
personas, tostarp valdības un starptautiskas 
organizācijas, pilsoniskā sabiedrība un 
sociālie partneri.

3. Izdarot secinājumus par attiecīgo 
konvenciju efektīvu īstenošanu, Komisija 
un attiecīgā gadījumā Eiropas Ārējās 
darbības dienests novērtē attiecīgo 
pārraudzības struktūru secinājumus un 
ieteikumus, kā arī, neskarot citus avotus, 
visu to informāciju, ko sniedzis Eiropas 
Parlaments vai Padome, kā arī trešās 
personas, tostarp valdības un starptautiskas 
organizācijas, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, cilvēktiesību organizācijas 
un sociālie partneri.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisijai, balstoties uz 14. pantā 
minētā ziņojuma secinājumiem vai 
pieejamajiem pierādījumiem, ieskaitot 
pierādījumus, kas iesniegti ar sūdzību, ir 
pamatotas bažas, ka konkrētā VPS+ 
saņēmējvalsts nepilda saistošos 
pienākumus, kas minēti 9. panta d), e) un 
f) punktā, vai arī ir izteikusi atrunu, ko 
aizliedz jebkura no attiecīgajām 
konvencijām vai kas ir nesaderīga ar 
minētās konvencijas mērķi un nolūku, kā 
noteikts 9. panta c) punktā, tad saskaņā ar 
39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru tā pieņem īstenošanas aktu, lai 
sāktu tādu tarifa preferenču pagaidu 
atcelšanas procedūru, kuras piešķirtas 
saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu 
ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai. 
Komisija par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

3. Ja Komisijai, balstoties uz 14. pantā 
minētā ziņojuma secinājumiem vai 
pieejamajiem pierādījumiem, ieskaitot 
pierādījumus, kas iesniegti ar sūdzību, ir 
pamatotas bažas, ka konkrētā VPS+ 
saņēmējvalsts nepilda saistošos 
pienākumus, kas minēti 9. panta d), e) un 
f) punktā, tostarp attiecībā uz sava rīcības 
plāna īstenošanu, vai arī ir izteikusi 
atrunu, ko aizliedz jebkura no attiecīgajām 
konvencijām vai kas ir nesaderīga ar 
minētās konvencijas mērķi un nolūku, kā 
noteikts 9. panta c) punktā, tad saskaņā ar 
39. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru tā pieņem īstenošanas aktu, lai 
sāktu tādu tarifa preferenču pagaidu 
atcelšanas procedūru, kuras piešķirtas 
saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu 
ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai. 
Komisija par to informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.

Novērtējot, vai VPS+ saņēmējvalsts 
neievēro 9. panta d) apakšpunktā minētos 
saistošos pienākumus, Komisija jo īpaši 
ņems vērā to, vai attiecīgās pārraudzības 
struktūras, līgumu mehānismi un 
uzraudzības mehānismi ir ziņojuši par 
iespējamu nespēju efektīvi īstenot 
attiecīgās VI pielikumā uzskaitītās 
konvencijas, pamatojoties uz noteiktu 
radītāju kopumu ziņošanai par panākto 
progresu. 

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
15. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija informē Eiropas 
Parlamentu, Padomi un 13.a pantā 
minēto padomdevēju struktūru par 
saņemtajām sūdzībām. Komisija informē 
sūdzības iesniedzēju, Eiropas Parlamentu, 
Padomi un 13.a pantā minēto 
padomdevēju struktūru, ja tā nolemj, ka 
sūdzībai nav pietiekamu pierādījumu 
saistībā ar šajā pantā minētajiem 
rādītājiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Komisija cenšas iegūt visu 
informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu, 
citustarp arī attiecīgo pārraudzības 
struktūru secinājumus un ieteikumus. 
Izdarot secinājumus, Komisija novērtē visu 
attiecīgo informāciju.

6. Komisija cenšas iegūt visu 
informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu, 
citustarp arī attiecīgo pārraudzības 
struktūru secinājumus un ieteikumus. 
Izdarot secinājumus, Komisija novērtē visu 
attiecīgo informāciju, tostarp no 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
cilvēktiesību aizstāvjiem un sociālajiem 
partneriem saņemto informāciju.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
15. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja Komisija uzskata, ka 
konstatējumi pamato pagaidu atcelšanu 
šā panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ, tā ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 36. pantu, lai grozītu I un II pielikumu, 
uz laiku atceļot tarifa preferences, kas 
piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto īpašo veicināšanas 
režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai 

9. Ja Komisija, ņemot vērā 
sadarbības un iesaistes rezultātus un šā 
panta 5. un 6. punktā minētos 
konstatējumus, un pēc apspriešanās ar 
13.a pantā minēto padomdevēju struktūru 
uzskata, ka pagaidu atcelšana ir pamatota 
šā panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ, tā ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 36. pantu, lai grozītu I un II pielikumu, 
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pārvaldībai. Pieņemot deleģēto aktu, 
Komisija attiecīgā gadījumā var apsvērt 
sociālekonomisko ietekmi, ko rada tarifa 
preferenču pagaidu atcelšana 
saņēmējvalstī.

uz laiku atceļot tarifa preferences, kas 
piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunktā minēto īpašo veicināšanas 
režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai 
pārvaldībai. Komisija skaidri un publiski 
norāda preferenču atcelšanas 
pamatojumu un nosaka skaidrus 
kritērijus, kas saņēmējvalstij jāizpilda, lai 
preferences tiktu atjaunotas. Pieņemot 
deleģēto aktu, Komisija attiecīgā gadījumā 
var apsvērt cilvēktiesības un 
sociālekonomisko ietekmi, ko rada tarifa 
preferenču pagaidu atcelšana 
saņēmējvalstī, tostarp ietekmi uz sieviešu 
nodarbinātību un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu, un var apsvērt daļēju 
atcelšanu nolūkā līdz minimumam 
samazināt negatīvo sociālekonomisko 
ietekmi uz VPS+ saņēmējvalsts 
iedzīvotājiem, vienlaikus maksimāli 
palielinot sviras efektu uz saņēmējvalsts 
valdību.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
15. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Pagaidu atcelšanas piemērošanas 
laikā Komisija turpina dialogu ar 
saņēmējvalsti, tostarp 18.a pantā minētajā 
satvarā, nolūkā kompensēt šā panta 
3. punktā minētos atcelšanas iemeslus. 
Komisija regulāri izvērtē atcelšanas 
ietekmi uz pārkāpumu novēršanu, arī 14. 
pantā minētajā ziņojumā. Komisija 
regulāri apspriežas ar 13.a pantā minēto 
padomdevēju struktūru.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija un attiecīgā gadījumā 
Eiropas Ārējās darbības dienests 
nodrošina, ka valstis, kas gūst labumu no 
šā panta 1. punktā minētā īpašā režīma, 
ratificē VI pielikumā uzskaitītās 
konvencijas un plāno tās efektīvi īstenot.
Savienības attīstības finansējuma 
plānošanā par prioritāti nosaka atbalstu 
valstīm, kas gūst labumu no 1. punktā 
minētā īpašā režīma, nolūkā tuvināt 
VI pielikumā uzskaitīto konvenciju 
ratifikāciju un efektīvu īstenošanu.

Pamatojums

Pastiprināti sociālie un vides nosacījumi nolūkā gūt labumu no preferenciālām tirdzniecības 
preferencēm, būtu jāiekļauj tehniskās un finansiālās palīdzības projektos saskaņā ar 
instrumentu NDICI – “Eiropa pasaulē”. Tā kā šīs valstis ir vismazāk attīstīto valstu statusā, 
ES attīstības finansējumā par prioritāti būtu jānosaka atbalsts valstīm, kuras gūst labumu no 
īpašā režīma.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
V nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem režīmiem kopīgie pagaidu 
atcelšanas noteikumi

Ciešāka iesaiste un visiem režīmiem 
kopīgie pagaidu atcelšanas noteikumi

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
19. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Saskaņā ar sadarbības, 
partnerības vai asociācijas nolīgumu, ko 
Savienība noslēgusi ar saņēmējvalsti, 
katru gadu, apspriežoties ar Eiropas 
Parlamentu, veic vispārēju valsts statusa 
pārskatīšanu saistībā ar 1. panta 
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2. punktā minētajiem preferenču 
režīmiem. Šajā nolūkā Komisija, attiecīgā 
gadījumā Eiropas Ārējās darbības 
dienests un saņēmējvalsts pārskata 
uzdevumus, kas attiecas uz 19. panta 
1. punktā minētajiem nosacījumiem, 
tostarp saistībā ar visām sūdzībām, ko 
saņēmusi Komisija. Komisija, attiecīgā 
gadījumā Eiropas Ārējās darbības 
dienests un saņēmējvalsts pārskata arī VI 
pielikumā uzskaitīto konvenciju 
ratifikācijas statusu, kā minēts 4. panta 1. 
punkta c) apakšpunktā, un virzību uz VI 
pielikumā uzskaitīto konvenciju 
ratifikāciju un efektīvu īstenošanu, kā 
minēts 17. panta 1.a punktā.

Pamatojums

Preferenciālie tirdzniecības režīmi ir saistīti ar VI pielikumā uzskaitītajās konvencijās 
noteikto sociālo, vides un labas pārvaldības standartu efektīvu īstenošanu. Šajā nolūkā visai 
VPS sistēmai piemēro oficiālu pārraudzības mehānismu.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Preferenču režīmus, kas minēti 
1. panta 2. punktā, visiem vai konkrētiem 
produktiem, kuru izcelsme ir 
saņēmējvalstī, var uz laiku atcelt jebkura 
šāda iemesla dēļ:

1. Preferenču režīmus, kas minēti 1. 
panta 2. punktā, visiem vai konkrētiem 
visu vai atsevišķu nozaru produktiem, 
kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, var uz 
laiku, pilnībā vai daļēji atcelt jebkura šāda 
iemesla dēļ:

Pamatojums

Tā kā tirdzniecības preferenču atcelšana var negatīvi ietekmēt visneaizsargātākās personas, 
būtu jāapsver mērķētas sankcijas saskaņā ar plašāku ES sankciju režīmu, kas vērsts pret 
privātpersonām un konkrētām vienībām, vai atbilstīgi dzeltenās kartītes procedūrai.

Grozījums Nr. 39
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Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nopietni un sistemātiski 
VI pielikumā uzskaitītajās konvencijās 
noteikto principu pārkāpumi;

(a) VI pielikumā uzskaitītajās 
konvencijās noteikto principu pārkāpumi 
un nespēja tos efektīvi īstenot;

Pamatojums

Lai izvairītos no dubultu standartu politikas cilvēktiesību, vides un labas pārvaldības jomā un 
lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus trim VPS režīmiem, preferenciālajiem 
tirdzniecības režīmiem jābūt sasaistītiem ar VI pielikumā uzskaitītajās konvencijās noteikto 
sociālo, vides un labas pārvaldības standartu efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nopietni trūkumi muitas kontrolē 
attiecībā uz narkotiku (neatļautu vielu vai 
prekursoru) eksportu vai tranzītu vai 
saistībā ar pienākumu uzņemt atpakaļ 
saņēmējvalsts valstspiederīgos vai 
nopietna neatbilstība starptautiskajām 
konvencijām par terorisma apkarošanu vai 
cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu;

(c) nopietni trūkumi muitas kontrolē 
attiecībā uz narkotiku (neatļautu vielu vai 
prekursoru) eksportu vai tranzītu vai 
nopietna neatbilstība starptautiskajām 
konvencijām par terorisma apkarošanu vai 
cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) Lai piemērotu 1. punkta a) 
apakšpunktu, Komisija jo īpaši ņems vērā 
to, vai attiecīgās pārraudzības struktūras, 
līgumu mehānismi un uzraudzības 
mehānismi ir ziņojuši par potenciāliem VI 
pielikumā uzskaitīto attiecīgo konvenciju 
principu pārkāpumiem, pamatojoties uz 
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noteiktiem rādītājiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja tas nepieciešams jo īpaši VI 
pielikumā uzskaitīto starptautisko 
konvenciju principu pārkāpumu dēļ, 
pamatojoties uz pieejamajiem attiecīgo 
pārraudzības struktūru novērtējumiem, 
komentāriem, lēmumiem, ieteikumiem un 
secinājumiem vai pamatojoties uz 
pienācīgi pamatotām bažām, ko paudis 
Eiropas Parlaments, Padome, 
starptautiskās organizācijas un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
tostarp arodbiedrības un cilvēktiesību 
aizstāvji, vai reaģējot uz sūdzību, Komisija 
par to paziņo saņēmējvalstij.
Viena gada laikā pēc paziņošanas dienas 
saņēmējvalsts un Komisija sāk ciešākas 
iesaistes procesu, kurā saņēmējvalsts 
apņemas pieņemt noteiktā termiņā 
īstenojamus ceļvežus, kas paredz 
konkrētas darbības un ilgtspējīgus 
risinājumus saistībā ar konstatētajiem 
pārkāpumiem. Pēc pieņemšanas ceļvedis 
ir jāpublisko.
Ciešākas iesaistes procesā Komisija 
regulāri apspriežas ar 13.a pantā minēto 
padomdevēju struktūru.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija, saņēmusi sūdzību vai 
rīkodamās pēc savas iniciatīvas, uzskata, 
ka ir pietiekami iemesli, kas pamato 

3. Ja Komisija, saņēmusi sūdzību vai 
rīkodamās pēc savas iniciatīvas, uzskata, 
ka ir pietiekami iemesli, kas pamato 
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saskaņā ar kādu no 1. panta 2. punktā 
minētajiem preferenču režīmiem piešķirto 
tarifa preferenču pagaidu atcelšanu tādu 
iemeslu dēļ, kuri minēti šā panta 1. punktā, 
tad saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru tā pieņem 
īstenošanas aktu, ar ko sāk pagaidu 
atcelšanas procedūru. Komisija par minētā 
īstenošanas akta pieņemšanu informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

saskaņā ar kādu no 1. panta 2. punktā 
minētajiem preferenču režīmiem piešķirto 
tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, jo 
saņēmējvalsts nav izpildījusi ciešākas 
iesaistes nosacījumus, vai tādu iemeslu 
dēļ, kuri minēti šā panta 1. punktā, tad 
saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru tā pieņem 
īstenošanas aktu, ar ko sāk pagaidu 
atcelšanas procedūru. Komisija par minētā 
īstenošanas akta pieņemšanu informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Komisija, saņēmusi sūdzību vai 
rīkodamās pēc savas iniciatīvas, uzskata, 
ka ir pietiekami iemesli, kas pamato 
saskaņā ar kādu no 1. panta 2. punktā 
minētajiem preferenču režīmiem piešķirto 
tarifa preferenču pagaidu atcelšanu, jo 
saņēmējvalsts nav izpildījusi ciešākas 
iesaistes nosacījumus, vai tādu iemeslu 
dēļ, kuri minēti šā panta 1. punktā, tad 
saskaņā ar 39. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru tā pieņem 
īstenošanas aktu, ar ko sāk pagaidu 
atcelšanas procedūru. Komisija par 
minētā īstenošanas akta pieņemšanu 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
19. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Ja Komisija uzskata, ka 
konstatējumi pamato pagaidu atcelšanu šā 
panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ, tā ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 

10. Ja Komisija uzskata, ka 
konstatējumi pamato pagaidu atcelšanu šā 
panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ, tā ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
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ar 36. pantu, lai grozītu I un II pielikumu, 
uz laiku atceļot tarifa preferences, kas 
piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem preferenču režīmiem. Pieņemot 
deleģēto aktu, Komisija attiecīgā gadījumā 
var apsvērt tarifa preferenču pagaidu 
atcelšanas sociālekonomisko ietekmi 
saņēmējvalstī.

ar 36. pantu, lai grozītu I un II pielikumu, 
uz laiku atceļot tarifa preferences, kas 
piešķirtas saskaņā ar 1. panta 2. punktā 
minētajiem preferenču režīmiem. Pieņemot 
deleģēto aktu, Komisija attiecīgā gadījumā 
var apsvērt tarifa preferenču pagaidu 
atcelšanas sociālekonomisko ietekmi 
saņēmējvalstī, tostarp ietekmi uz sieviešu 
nodarbinātību un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu, un attiecīgi apsvērt daļēju 
atcelšanu, lai līdz minimumam 
samazinātu negatīvo sociālekonomisko 
ietekmi uz VPS+ saņēmējvalsts 
iedzīvotājiem, vienlaikus maksimāli 
iedarbinot sviras efektu uz valdību.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
19. pants – 12. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a Pagaidu atcelšanas piemērošanas 
laikā Komisija turpina dialogu ar 
saņēmējvalsti, tostarp 18.a pantā minētajā 
satvarā, nolūkā kompensēt 1. punktā 
minētās atcelšanas iemeslus. Komisija 
regulāri izvērtē atcelšanas ietekmi uz 
pārkāpumu novēršanu un apspriežas ar 
13.a pantā minēto padomdevēju 
struktūru.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
19. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Ja Komisija uzskata, ka ir 
pietiekami pierādījumi, kas pamato 
pagaidu atcelšanu 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā iemesla dēļ, un pārkāpumu 
ārkārtējais smagums, ņemot vērā 
saņēmējvalsts konkrētos apstākļus, prasa 
ātru reakciju, tā sāk pagaidu atcelšanas 

16. Ja Komisija uzskata, ka ir 
pietiekami pierādījumi, kas pamato 
pagaidu atcelšanu 1. punkta a) apakšpunktā 
minētā iemesla dēļ, un pārkāpumu 
ārkārtējais smagums, ņemot vērā 
saņēmējvalsts konkrētos apstākļus, prasa 
ātru reakciju, tā atbilstīgi ātrās reaģēšanas 
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procedūru saskaņā ar 3. līdz 15. punktu. 
Tomēr 4. punkta b) apakšpunktā minēto 
laikposmu samazina līdz 2 mēnešiem un 
8. punktā minēto termiņu samazina līdz 
5 mēnešiem.

mehānismam sāk pagaidu atcelšanas 
procedūru saskaņā ar 3. līdz 15. punktu. 
Tomēr 4. punkta b) apakšpunktā minēto 
laikposmu samazina līdz 1 mēnešiem un 
8. punktā minēto termiņu samazina līdz 
3 mēnešiem.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izmeklēšanu sāk pēc pieprasījuma, 
ko iesniegusi dalībvalsts vai, rīkojoties 
Savienības ražotāju vārdā, jebkura 
juridiska persona vai apvienība, kas nav 
juridiska persona, vai pēc Komisijas 
iniciatīvas, ja Komisija konstatē, ka ir 
pietiekami pirmšķietami pierādījumi, kas 
noteikti, pamatojoties uz 23. pantā 
minētajiem faktoriem, lai pamatotu 
izmeklēšanas sākšanu. Pieprasījumā sākt 
izmeklēšanu iekļauj pierādījumus, ka ir 
izpildīti 22. panta 1. punktā izklāstītie 
nosacījumi aizsardzības pasākuma 
noteikšanai. Pieprasījumu iesniedz 
Komisijai. Ciktāl iespējams, Komisija 
pārbauda pieprasījumā ietverto pierādījumu 
precizitāti un atbilstību, lai noteiktu, vai ir 
pietiekami pirmšķietami pierādījumi, kas 
pamato izmeklēšanas sākšanu.

2. Izmeklēšanu sāk pēc pieprasījuma, 
ko iesniegusi dalībvalsts, Eiropas 
Parlaments vai, rīkojoties Savienības 
ražotāju vārdā, jebkura juridiska persona 
vai apvienība, kas nav juridiska persona, 
vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja Komisija 
konstatē, ka ir pietiekami pirmšķietami 
pierādījumi, kas noteikti, pamatojoties uz 
23. pantā minētajiem faktoriem, lai 
pamatotu izmeklēšanas sākšanu. 
Pieprasījumā sākt izmeklēšanu iekļauj 
pierādījumus, ka ir izpildīti 22. panta 
1. punktā izklāstītie nosacījumi 
aizsardzības pasākuma noteikšanai. 
Pieprasījumu iesniedz Komisijai. Ciktāl 
iespējams, Komisija pārbauda pieprasījumā 
ietverto pierādījumu precizitāti un 
atbilstību, lai noteiktu, vai ir pietiekami 
pirmšķietami pierādījumi, kas pamato 
izmeklēšanas sākšanu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1.a apakšvirsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ANO Deklarācija par pirmiedzīvotāju 
tiesībām un tās principi par iepriekšēju un 
apzinātu brīvu piekrišanu (UNDRIP) 
(2007)
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1.b punkts (jauns)

Grozījums

Starptautiskās Krimināltiesas Romas 
statūti (1998)

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 1.c punkts (jauns)

Grozījums

VGGT — Brīvprātīgās pamatnostādnes 
par zemes, zvejniecību un mežu īpašuma 
atbildīgu pārvaldību (2012)
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